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Por que é imporianie aiompanhar 
a exeiução dos Planos de Eduiação?

• Monitoramento e avaliação são essenciais para o ciclo 
da polítca pública e trata-se de obrigação legal (art.5°, 
da Lei 13.005/2014).

• PNE possui 20 metas e 254 estratégias fundamentais 
que contemplam todos os níveis da educação brasileira.

• Qualquer ação na área da educação deve ter aderência 
às metas e estratégias do PNE: “Caberá aos gestores 
federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a 
adoção das medidas governamentais necessárias ao 
alcance das metas previstas neste PNE” (art. 7°, §1°, da 
Lei 13.005/2014).

• Em consequência, o controle deve tomar por base o 
PNE, os planos estaduais e os planos municipais.



Aiesse as informações do TCE Eduiação
htps://seriiçostiietgoitbr/iieeduiaiao/



O que é o TCE Eduiação?

• Por que um projeto para redimensionar a 
fiscaliǅação da educação pelo rribunal de Contasd
• Implementar a Resolução n. 03/2015, da 

Associação dos Membros dos rribunais de 
Contas do Brasil (Atricon)
• Oportunidade para acelerar o uso de 

ferramentas de tecnologia no controle
• Potencialiǅar a interação do rCE com atores 

sociais e insttucionais da área da educação
• Aprimorar a transparência, incentvar a 

melhoria de gestão e controle social



O que é o TCE Eduiação?

• Projeto criado por Portaria da Presidência do 
rCE, com foco em:
• Monitoramento das metas e estratégias do 

PEE e PMEs de SC.
• Planejamento e execução da fiscaliǅação 

dos planos de educação;
• Análise do planejamento e da execução dos 

orçamentos da educação.
• Capacitação e orientação para gestores 

públicos e membros de conselhos da área 
da educação
• rransparência, controle social e 

relacionamento com a sociedade civil. 



• Partcipantes (órgãos de controle 
responsáveis pela parte operacional): 
• rribunal de Contas do Estado
• Ministério Público de Contas
• Ministério Público
• Comissão de Educação da Assembleia 

Legislatva
• Secretaria de Estado da Educação
• Conselho Estadual de Educação
• Undime/SC
• UnCME/SC
• UDESC
• Federação Catarinense dos Municípios
• Associação Catarinense das Fundações 

Educacionais - ACAFE



• Painéis de monitoramentos das 
metas.
• Processo de retorno às aulas das 

redes estadual, municipais e privada, 
no início de 2021.
• Levantamento sobre as condições do 

retorno às aulas, realiǅado em 
parceria com UNDIME/SC e MPSC.
• ICMS Educação.

Próximo passo: intensificar o uso de dados nos processos de 
formulação, execução e avaliação da polítca pública. 

No controle: utliǅação de ferramentas de tecnologia para o 
controle, inclusive com a aplicação da inteligência artficial.
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